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CONTROLE DA COVID NOS AEROPORTOS

Governador contraria Bolsonaro e diz que é preciso exigir imunização completa dos
viajantes. Aglomeração na Rodoviária preocupa frequentadores, que temem a ômicron.

IBANEIS COBRA VACINAÇÃO
DE QUEM CHEGA AO PAÍS

GABRIEL DE SOUSA/JORNAL DE BRASÍLIA
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Greve continua no Gama
CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANÇA (CEC)

Professores e funcionários aguardam proposta para recebimento de salários
REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Instabilidade financeira da instituição pode deixar cerca de 300 crianças sem o término do ano letivo

“ESTÃO DEVENDO. NÃO
PAGARAM A PRIMEIRA
PARCELA DO 13º E OS
SALÁRIOS ESTÃO EM
ATRASO. O INTERVENTOR
[ACIONADO PELA JUSTIÇA
PARA ADMINISTRAR A
ESCOLA] ESTÁ TENTANDO
UM APORTE PARA
COLOCAR EM DIA AS
QUESTÕES
T R A BA L H I S TA S ”,
TRAJANO JARDIM, diretor de
comunicação do Sindicato dos
Professores em Estabelecimentos
Particulares de Ensino do Distrito
Federal (Sinproep-DF).
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C r i m i n os o
alega legítima
d efesa
TEREZA NERBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Juvenilton Aquino da Costa,
de 36 anos, ex-companheiro da
vítima Drielle Ribeiro da Silva,
de 34 anos, acusado de matar a
mulher com ao menos 59 faca-
das foi preso ontem e justificou
o crime alegando legítima defe-
sa. Após longa negociação com a
advogada do criminoso, a polí-
cia conseguiu conduzir o rapaz
para a prisão.

De acordo com o delegado
responsável pelo caso, Rodrigo
Carbone, da 26ª Delegacia de Po-
lícia Civil do Distrito Federal, Ju-
venilton demonstrou estar aba-
lado. O autor do feminicídio ale-
gou que a ex-companheira era
“obcecada” por ele e “muito ciu-
me nt a”, e contou que na noite
do crime ela sacou a faca contra
ele, que conseguiu tomar a ar-
ma da mão da mulher e a ma-
tou.

Segundo a PCDF, a vítima foi
golpeada nos braços, no pesco-
ço e nas costas. A quantidade de
golpes chamou a atenção. “Ha -
via muitas lesões de defesa”, afir-
mou o delegado Carbone, acres-
centando que Drielle provavel-
mente tentou se defender. O de-
legado também destacou a pre-
sença de lesões agrupadas nas
costas da vítima, o que poderia
ser um indício de que ela foi es-
faqueada após estar desacorda-
da. De acordo com informações
da Polícia Civil, após cometer o
crime, Juvenilton Aquino jogou
a camisa suja de sangue em um
bueiro e fugiu de moto com o ir-
mão. Ao chegar em casa, pegou
uma muda de roupa e desapare-
ceu. Ele teria dito à família que
cometeu “uma besteira”.

Há uma suspeita apontada
pela perícia de que a vítima esta-
ria grávida de aproximadamen-
te quatro meses.

Juvenilton Aquino da Costa
irá responder pelo crime de fe-
minicídio e pode pegar até 30
anos de prisão.

FEMINICÍDIO

VÍTOR MENDONÇA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Estão em greve todos os profes-
sores e funcionários do Centro
Educacional da Criança (CEC),

no Gama, devido à falta de paga-
mentos de salários e outras obriga-
ções trabalhistas. Conforme mos-
trou a reportagem do Jornal de
Bras ília na última terça-feira (7), a
instabilidade financeira da insti-
tuição começou com o divórcio
dos dois sócios da unidade escolar
e pode deixar cerca de 300 crianças
sem o término do ano letivo.

Após reunião na tarde de ontem
para estabelecer um acordo entre a
diretoria da escola e os funcioná-
rios, uma proposta de acordo foi
prometida aos trabalhadores até o
fim do dia. Até a última atualização
desta matéria, no entanto, a oferta
de negociação ainda não havia sido
feita. Para amanhã, às 14h30, está
marcada uma assembleia entre os
professores para que decidam so-
bre quais serão os próximos passos
da greve, caso esta continue.

“Nós mandamos uma petição
também para o Ministério Público
do Trabalho [MPT] para que qual-
quer proposta feita esteja com o aval
do ministério, abrindo uma ação.
Não sabemos ainda que tipo de pro-
posta será feita, mas temos certeza
de uma coisa: a escola não vai mais
funcionar no ano que vem por conta
do litígio no inventário, [que já está
em processo]”, afirmou Trajano Jar-
dim, diretor de comunicação do Sin-
dicato dos Professores em Estabele-
cimentos Particulares de Ensino do
Distrito Federal (Sinproep-DF).

O problema central da divisão do
casal trouxe, além da instabilidade
para os funcionários, insegurança e
prejuízo para os pais e mães de alu-
nos que tinham os filhos matricu-
lados no CEC. De acordo com o pro-
cesso movido pelo sócio junto ao
Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios (TJDFT), a sócia,
ex-mulher, estaria retirando recur-

sos da unidade para arcar com des-
pesas pessoais, além de ser acusada
de “gestão negligente”.

Para tentar resolver a questão ad-
ministrativa, o juiz de direito do
processo, João Henrique Zullo Cas-
tro, da Vara de Falências, Recupera-
ções Judiciais, Insolvência Civil e Li-
tígios Empresariais do DF, decidiu
acatar ao pedido de tutela de urgên-
cia e nomeou um administrador ju-
dicial provisório para a sociedade
empresária do centro de ensino.

Ainda segundo o sindicalista Tra-
jano, existem verbas rescisórias a
serem feitas a mais de 100 funcio-
nários do centro educacional, dos
quais ao menos 50 são professores.
“Estão devendo. Não pagaram a
primeira do 13º e os salários estão
em atraso. O interventor [acionado
pela Justiça para administrar a es-
cola] está tentando um aporte para
colocar em dia as questões traba-

lhistas”, afirmou.
“O que sabemos é que a mulher

está abrindo outra unidade de en-
sino perto da escola antiga [CEC].
Parece que estão querendo “m a-
tar” essa escola para não terem
mais vínculo. Estamos fazendo es-
sa assembleia com o pessoal [pro-
fessores e demais funcionários] pa-
ra ver o que acontecerá depois que
o interventor judicial apresentar a
proposta”, explicou Trajano.

Se a proposta não for suficiente-
mente satisfatória, de acordo com
o sindicalista, a saída será fazer for-
ça para que seja feito como no caso
da unidade Alub em Taguatinga,
em que a forma de negociação en-
contrada foi a liberação da chave
de identificação dos funcionários
para que possam resgatar o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e
o Seguro Desemprego para quem
tem direito ao benefício.
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Ibaneis defende passaporte da
vacina para turistas estrangeiros

LUTA CONTRA A COVID

Governador se posicionou a favor do documento para a entrada no país
ELISA COSTA/JORNAL DE BRASÍLIA

Descartada pelo Governo Federal, medida recomendada pela Anvisa é “n e c es sá r i a”, segundo Ibaneis Rocha

ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

D
urante o evento do MDB, que
oficializou a candidatura da
senadora Simone Tebet à Pre-

sidência da República ontem, o go-
vernador do Distrito Federal, Iba-
neis Rocha, declarou que apoia a
adesão do passaporte vacinal para
a entrada de viajantes no Brasil.
“Aqui no DF temos um nível de va-
cinação próximo a 80%, com isso,
vamos ter o que se chama de imu-
nidade de rebanho. Não vejo neces-
sidade do comprovante aqui, mas
para ingresso ao Brasil acho que se-
ria necessário”, declarou.

O chefe do Executivo local ainda
pediu uma revisão da decisão ao
ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, e ao presidente Jair Bolsona-
ro. “Para entrar em qualquer país
do mundo é cobrado da gente [bra-
sileiros] o comprovante de vacina-
ção e teste PCR. Acho que nós pode-
mos adotar até como princípio da
reciprocidade”, finalizou.

As declarações geraram surpre-
sa, já que Ibaneis Rocha continua
contra a apresentação do compro-
vante de vacinação para a entrada
em estabelecimentos, como bares
e restaurantes, pois acredita que o
documento não vai incentivar a
população a procurar os postos de
vacina.

A apresentação do comprovante
foi descartada pelo ministro Quei-
roga na terça-feira (7), que acredita
que a medida pode tirar a liberda-

de dos cidadãos. Essa decisão vai
contra as recomendações feitas pe-
la Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) ao governo fede-
ral, para evitar a circulação da va-
riante ômicron no Brasil.

Falando em saúde…
A região administrativa de Pla-

naltina ganhou sua primeira uni-
dade de Pronto Atendimento
(UPA), que foi inaugurada ontem. A
unidade tem uma área de 1,2 mil

“Ano da
l o rota”, diz
sobre 2022

Perto do ano de eleições, o go-
vernador Ibaneis aproveitou pa-
ra reforçar sua gestão e os proje-
tos para uma possível reeleição.
O mandatário também afirmou
que 2022 será marcado por “bur -
burinhos”. “Será o ano da lorota,
porque quem nunca trabalhou
pelo DF vai querer aparecer. Vão
querer voltar com a mentira,
mas não vamos deixar isso acon-
tecer”, disse.

O enfrentamento à pandemia
da covid-19 na capital, as melho-
rias da saúde e as contratações
na Educação foram temas desta-
cados pelo mandatário.

“Eu tive coragem de fechar a
cidade e estamos reabrindo
com responsabilidade. Lá atrás a
saúde do DF estava lotada, as
UPAs estavam destruídas, falta-
vam profissionais. Reforçamos
todas e fomos contratar pessoal.
São mais de 8 mil profissionais
de saúde contratados. A pande-
mia trouxe dois anos de atraso
para a saúde, mas estamos de pé.
Temos consciência que traba-
lhamos pelo povo. Tiramos do
papel sete UPAs, a radiologia e a
UTI do Hospital de Planaltina e o
Hospital do Câncer [...] Na educa-
ção, vão ter outros concursos,
porque já contratei todos os pro-
fessores que podíamos contra-
tar”, enumerou.

metros quadrados e pode atender
cerca de 4 mil pessoas por mês.
Funciona 24 horas por dia e conta
com 146 profissionais, entre médi-
cos, enfermeiros, técnicos e colabo-
radores.

Gislei Moraes, presidente do
Iges-DF (empresa responsável pela
administração das UPAs), contou
que uma pessoa chegou a ser aten-
dida no local, mesmo antes da
inauguração e garantiu um serviço
de qualidade à população.

“A UPA é a caixa, o que interessa
são as pessoas que vão entrar nela e
prestar serviços à população. Nossos
colaboradores estão aptos para fa-
zer um bom atendimento, um aten-
dimento humanizado”, declarou.

De acordo com o secretário de
Governo, José Humberto, a obra es-
tava em andamento, para ajustes
finais, até as 22h do dia anterior e
reiterou que em breve será feita a
licitação para a construção das
UPAs do Guará e da Estrutural.
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Especialistas
dizem não
haver motivo
para pânico

VARIANTE ÔMICRON

Mutação gera incertezas ao redor do
mundo mas mais estudos são
necessários para atestar real perigo

GABRIEL DE SOUSA/JORNAL DE BRASÍLIA

Estudos indicam que a ômicron possui uma transmissibilidade elevada e aglomerações são perigosas

“É PRECISO MANTER AS
MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO E USO DE
MÁSCARA, ALÉM DA
VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19, E AGUARDAR A
PRODUÇÃO DE DADOS
CIENTÍFICO MAIS
CONSISTENTES DAS
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E
DA VIGILÂNCIA GENÔMICA,
ESPECIALMENTE EM
VAC I N A D O S ”
JOSÉ EDUARDO LEVI, v i ro l og i sta

GABRIEL DE SOUSA E VÍTOR
MENDONÇA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

As incertezas acerca da nova va-
riante do coronavírus têm
preocupado autoridades ao

redor do mundo e no Brasil. Na ca-
pital federal, no Rio de Janeiro e
também em outros estados, o Ré-
veillon foi cancelado por mais um
ano devido às inseguranças com a
chegada da cepa descoberta recen-
temente. Apesar disso, especialis-
tas da rede Dasa de saúde integra-
da afirmam que a mutação não de-
ve ser motivo de pânico nem da po-
pulação nem das autoridades.

Recém chegada no Distrito Fede-
ral, apenas dois habitantes que vie-
ram da África do Sul no fim de no-
vembro foram apontados como
portadores da nova cepa até o meo-
mento. Segundo a Secretaria de
saúde informou à reportagem so-
bre os dois pacientes, um dos casos
“permanece assintomático e o ou-
tro apresentou melhoras no qua-
dro sintomático, que era leve”.

“ N e m  s e m p r e  u m  n ú m e r o
maior de mutações torna um vírus
mais agressivo. Às vezes, são tantas
alterações que uma acaba interfe-
rindo e atrapalhando a outra”, afir-
mou o virologista da Dasa, José

Aglomeração na Rodoviária preocupa
Na Rodoviária do Plano Piloto,

no centro da capital federal, aglo-
merações durante os horários de
pico preocupam os frequentado-
res do espaço — p r i nc i p a l me n t e
por causa das incertezas trazidas
pela variante ômicron.

Um deles é Júlio Camargo, de 26
anos, funcionário de uma gráfica,
que todos os dias frequenta a Ro-
doviária do Plano Piloto para fazer
o trajeto da sua casa no Paranoá,
para o seu trabalho, no Setor de In-
dústrias Gráficas (SIG). De acordo
com ele, os ônibus sempre estão lo-
tados, tanto na ida quanto na volta,
e no período de espera, muitas pes-

Máscaras são
es s e n c i a i s

Para o infectologista e professor
da Universidade de Brasília, Mauro
Sanchez, os primeiros estudos in-
dicam que a ômicron possui uma
transmissibilidade elevada. “Nesse
sentido, qualquer aglomeração é
um risco se as pessoas não estive-
rem usando máscara de forma ade-
quada”, afirma.

De acordo com Sanchez, a Rodo-
viária do Plano Piloto conta com es-
paços fechados onde a ventilação
não é a ideal para a segurança da
população. “Se houvesse uma pos-
sibilidade de controle de entrada e
saída, seria o ideal, mas não é o ca-
so. Mas eu acho que um local pe-
queno como esse, com um grande
volume de pessoas, é um risco. Mas
só continua sendo um risco se as
pessoas não se conscientizarem
em usar de forma correta a másca-
ra”, observa o especialista.

Educação e vacinação
O especialista acredita que cam-

panhas educativas podem auxiliar
a população que circula pela Rodo-
viária do Plano Piloto a se proteger
de forma mais eficiente contra o
coronavírus e as suas variantes.

Outra decisão positiva para Mau-
ro foi o estabelecimento do ponto
fixo de vacinação contra a covid na
Rodoviária do Plano Piloto que fi-
cará aberto durante a semana en-
tre as 9h da manhã e as 16h30 ao la-
do da administração do local.

Eduardo Levi. “Não há motivo para
pânico. É preciso manter as medi-
das de distanciamento e uso de
máscara, além da vacinação contra
a covid-19, e aguardar dados mais
consistentes das manifestações clí-
nicas e da vigilância genômica, es-
pecialmente em vacinados”, acres-
centou o especialista.

Em resposta ao Jornal de Brasí-
lia, o infectologista Alberto Cheba-
bo, também vinculado à Dasa,
apontou que adoção de restrições
por receio da nova variante ainda
são muito prematuras. “São medi-
das muito duras com impacto na
vida das pessoas de uma forma ge-
ral, especialmente na economia”,
destacou. Para ele, o cenário brasi-
leiro ainda é confortável devido às
baixas taxas dos índices de trans-
missibilidade e mortalidade nas
principais cidades do país.

“Precisamos de mais evidências
para entender qual é o impacto de-
la [variante ômicron], principal-
mente em uma população com
uma cobertura vacinal como a nos-
sa [que em muitas regiões chega
perto dos 80%] no Brasil. É preciso
entender o impacto da transmis-
são e da doença em si. O principal
objetivo das vacinas é evitar casos
graves e mortes – e nem o cenário
da África do Sul é esse”, ressaltou.

As próximas semanas, de acordo
com Alberto, serão decisivas para
afirmar com mais certeza sobre a
periculosidade da nova variante à
população, uma vez que a nova
mutação deve se dissipar em ou-
tros países com uma cobertura va-
cinal menor e perfil de população
diferente. “Precisamos ter cautela e
observar o que está acontecendo,
mantendo a vigilância e a coleta de
sangue, além de observar os possí-
veis aumentos de casos com mais
testes.”

No DF e no restante do Brasil, o
virologista José Eduardo aponta
que uma das melhores formas pa-
ra monitorar a expansão de novos
casos da variante é com a aplicação
de testes PCR focados na nova mu-
t a ç ã o.

soas que não seguem as medidas
sanitárias contra a doença tornam
o seu cotidiano mais “desconfortá -
ve l”. “Dá para contar nos dedos
quem usa máscara por aqui. Até
mesmo nos ônibus já existem pes-
soas que ficam sem a proteção”.

No período chuvoso, as pessoas
tendem a ficar comprimidas nos
espaços cobertos da Rodoviária, e,
nos transportes coletivos, as jane-
las ficam fechadas, aumentando a
chance de transmissão do vírus. Pa-
ra Júlio, que diz já ter se infectado
com o coronavírus em 2020, usar
as máscaras e os vidros pessoais de
álcool em gel não é suficiente para

a proteção. “Eu sempre me cuidei
muito e segui todas as medidas de
segurança, mas mesmo assim pe-
guei. Não dava pra ficar fora do tra-
balho, e o contato com esse tanto
de gente na Rodoviária e nos ôni-
bus pode tornar a gente vulnerá-
vel”, afirma

Na fila em que o funcionário grá-
fico estava esperando o ônibus pa-
ra a volta até a sua casa no Paranoá,
a manicure Fernanda da Silva, de
50 anos, também lembrou das
grandes aglomerações de pessoas
que é comum nos horários de pico
da Rodoviária. “O empurra-empur-
ra nesse horário sempre existe, e

ninguém usa máscara. As pessoas
saem vendendo sem máscara e gri-
tando perto da gente”, diz.

A manicure diz ver diariamente
nos noticiários as informações so-
bre a variante ômicron e teme que
ela seja mais danosa à saúde. Mãe de
dois filhos que moram junto com
ela em um pequeno apartamento,
ela diz que sair de casa para ir ao Pla-
no Piloto é um risco para a família.
“É perigoso porque a gente não sa-
be o que tá levando para casa. Lá na
África do Sul tá todo mundo ficando
doente, eu espero que isso não
aconteça aqui, tem muita gente não
vacinada”, conclui a moradora.
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DF recebe novo lote da Janssen
CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO

10.250 vacinas serão destinadas para aplicação do reforço em quem recebeu a dose única
BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE DF

As doses da Janssen estavam em falta no DF. Orientação é aplicar o reforço de 2 a 6 meses após a dose única.

3 2 .7 6 0
doses da Pfizer também
chegaram ontem ao DF para
aplicação da D2

670
pessoas estão com o vírus da
covid ativo no DF

0,88
é o índice de transmissão da
doença na capital

NÚMEROS

De acordo com
Ibaneis Rocha, o
quantitativo recebido
conseguirá atender
aqueles que foram
vacinados até o dia 30
de junho. A vacina
estará disponível a
partir de amanhã. A
lista com os locais de
aplicação será
divulgada pela SES.

VÍTOR MENDONÇA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

C
onforme programado ante-
riormente pela Secretaria de
Saúde (SES), o Distrito Federal

recebeu do Ministério da Saúde
(MS), na tarde de ontem, 10.250 va-
cinas da Janssen para serem aplica-
das como dose de reforço à dose
única de quem havia sido vacinado
com o imunizante anteriormente.
As doses da Janssen estavam em fal-
ta na Rede de Frios da capital.

A orientação do MS é que a dose
de reforço da Janssen seja aplicada
de 2 a 6 meses após a primeira vaci-
nação. De acordo com o chefe do
Executivo local, Ibaneis Rocha, o
quantitativo recebido conseguirá
atender aqueles que foram vacina-
dos até o dia 30 de junho. A vacina
estará disponível a partir de ama-
nhã. A lista com os locais onde o
imunizante será aplicado ainda de-
ve ser divulgada pela SES.

Também ontem foram recebidas
32.760 outras vacinas da Pfizer para
aplicação da segunda dose. A chega-
da dos dois imunizantes foi anun-
ciada pelo governador no Twitter.

Dia sem mortes
Pelo segundo dia consecutivo,

não foram registradas mortes pela
covid-19 no Distrito Federal. Ontem,
porém, foram notificados dois óbi-
tos pela Secretaria de Saúde (SES)
ocorridos em datas anteriores, nos
dias 1º e 29 de outubro. A última ví-
tima da doença na capital faleceu
na última segunda-feira (6).

Com isso, o DF chegou à marca
de 11.049 óbitos em decorrência da
doença. Nas 24h entre terça-feira
(7) e ontem, identificou-se que 52

novas pessoas contraíram o vírus
pandêmico. No DF, 518.258 indiví-
duos já foram infectados, cerca de
um sexto da população. Atualmen-
te, 670 cidadãos estão com o vírus
ativo no corpo.

Os óbitos ocorridos nas datas re-
troativas foram de uma mulher e
um homem, sendo ambos idosos.
As idades variavam entre 70 e 79
anos e 80 anos ou mais. Os dois re-
sidiam na Região Administrativa
do Plano Piloto e estavam interna-
dos nos Hospitais Santa Lúcia e San-
ta Luzia. Apenas um deles possuía
comorbidades agravantes para o
avanço da doença, sendo elas dis-
túrbios metabólicos, doença hema-

tológica (que comprometem a pro-
dução sanguínea) e cardiopatia.

Segundo informações do Bole-
tim Epidemiológico da pasta, os
óbitos por covid-19 representam
cerca de 2,1% do total de casos.

São, ao todo, 10.091 mortes de pes-
soas residentes na capital e 824 vin-
das do estado vizinho, Goiás. Os ou-
tros 134 óbitos eram de outros esta-
dos da Federação — um do Acre, um
de Alagoas, dois do Amapá, trinta
do Amazonas, dezessete da Bahia,
um do Ceará, um do Espírito Santo,
três do Maranhão, sete do Mato
Grosso, um do Mato Grosso do Sul,
quarenta e três de Minas Gerais, um
do Piauí, cinco do Rio de Janeiro,

quatro de Rondônia, sete de Rorai-
ma, um de Santa Catarina, cinco de
São Paulo e quatro de Tocantins.

Índice de transmissão
Ontem, o fator do índice de re-

produção R(t) da covid-19 atingiu
nível em 0,88, voltando a apresen-
tar níveis próximos ao limiar de se-
gurança da doença. Quando o nível
é maior que 1, significa que as con-
taminações da doença na cidade
podem se tornar críticas e a pande-
mia avança. Na estatística atual,
100 pessoas podem transmitir para
outros 88 indivíduos e, neste cená-
rio, as contaminações tendem a di-
m i n u i r.
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Veículos elétricos ganham
isenção de IPVA no DF

CÂMARA LEGISLATIVA

Medida que incentiva o uso de energia limpa e renovável já vale para 2022
CARLOS GANDRA/CLDF

O deputado
d i st r i ta l
Ro d r i go
Delmasso
c o m p l e m e nta
que o
importante do
incentivo é que
aconteça a
eventual troca
de
c o m b u st í ve i s
fósseis pelos
re n ováve i s

No texto aprovado, a
isenção será
concedida aos
“automóveis movidos
a motor elétrico,
inclusive os híbridos,
movidos a motores a
combustão e a motor
e l ét r i c o”.

LUCIANA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Os carros elétricos estão isentos
do pagamento de Imposto so-
bre Propriedade de Veículos

Automotores (IPVA) a partir de
2022. O incentivo à aquisição dos
veículos atua em favor do meio am-
biente no Distrito Federal, visto
que os automóveis utilizam ener-
gia limpa e renovável.

Na sessão ordinária da Câmara
Legislativa de ontem, os deputados
aprovaram um substitutivo aos PLs
nº 220/2015, do deputado Rafael
Prudente (MDB), nº 463/2019, do de-
putado Eduardo Pedrosa (DEM), e
nº 1.388/2020, do deputado Delmas-
so (Republicanos), que tratam da
concessão do incentivo. O substitu-
tivo foi aprovado em primeiro tur-
no, com 18 votos favoráveis, e em se-
gundo turno, com 17 votos. O proje-
to segue para a sanção do governa-
d o r.

De acordo com o texto aprovado,
a isenção do IPVA será concedida
aos “automóveis movidos a motor
elétrico, inclusive os denominados
híbridos, movidos a motores a
combustão e, também, a motor
elétrico”. “Nós estamos fazendo
história com a aprovação deste
p ro j e to ”, comemorou o vice-presi-
dente da CLDF, Rodrigo Delmasso.
O deputado complementa que o
importante do incentivo é que
aconteça a eventual troca de com-
bustíveis, de forma que o uso de

combustíveis fósseis transite para
os renováveis.

Órfãos da pandemia
Na mesma sessão, se discutiu o

programa de proteção social às
crianças e adolescentes em situa-
ção de orfandade em decorrência
da covid-19 compõe diretrizes para
que o governo implemente políti-
cas públicas destinadas para cons-
truir uma rede de proteção aos ór-
fãos. De autoria da deputada Arlete
Sampaio (PT) em conjunto com
Eduardo Pedrosa (DEM) o PL

2.206/2021 foi aprovado com a pre-
sença de 17 deputados na quar-
ta-feira (08/11). Agora, segue para
sanção do governador.

“Cabe ao governo estabelecer
quais projetos serão desenvolvidos
para as crianças. Por exemplo, a
criança que perdeu o pai e mãe po-
de ir morar com um tio, mas que vi-
ve em situação precária e não tem
como sustentar mais um, cabe ao
Estado subsidiar e favorecer para
que as crianças continuem na esco-
la.”, explica Arlete.

Distritais aprovam o Museu da Bíblia
Em meio às discussões, os depu-

tados aprovaram o uso de áreas do
Eixo Monumental para construção
do Museu Nacional da Bíblia, pró-
ximo à Praça do Cruzeiro. O PL
86/2021 define os critérios de ocu-
pação de cinco lotes no Eixo Monu-
mental Oeste do Conjunto Urba-
nístico de Brasília, tendo um lote
de 7,5 mil metros quadrados reser-
vado para a construção.

O GDF anunciou os planos para a
construção em 2019, com orça-
mento estimado de R$ 26 milhões
provenientes do orçamento do DF.
Desse montante, R$ 14 milhões se-
rão custeados por meio de emen-
das parlamentares de deputados

federais, e o restante sairá dos co-
fres da capital.

Brasília é considerada Patrimô-
nio Cultural da Humanidade, o
que implica que só pode sofrer al-
terações aprovadas pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), e ainda se fez ne-
cessário uma consulta prévia da
população. Por estes motivos, as
entidades de Arquitetura e Urba-
nismo do DF preocuparam-se com
a alteração e preservação do Eixo
Monumental da capital federal.

Na audiência pública realizada
em 12 de agosto de 2021, arquitetos
e representantes da sociedade civil
e do setor cultural apontaram irre-

STF anula
sentença e
abre brecha

A decisão da Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal
(STF) desta terça-feira de consi-
derar o juiz Marcelo Bretas in-
competente para atuar nas
ações da Operação Fatura Expos-
ta derruba pela primeira vez
uma condenação contra Sérgio
Cabral e abriu brechas para a
queda de outros casos envolven-
do o ex-governador do Rio de Ja-
n e i r o.

A Fatura Exposta investigou
desvios na Secretaria de Saúde
de Rio de Janeiro. Os ministros
entenderam que não havia co-
nexão entre os desvios no setor
com a corrupção apurada na Se-
cretaria de Obras, alvo da Opera-
ção Calicute, primeira ação con-
tra Cabral.

O STF decidiu considerar Bre-
tas incompetente para julgar a
Fatura Exposta e determinou a
redistribuição do caso. As deci-
sões estão nulas até que o novo
juiz analise a convalidação ou
não dos atos da 7ª Vara Federal
Criminal.

Pelos termos publicados no
Supremo, podem se tornar invá-
lidos até mesmo as cautelares
de bloqueio de bens dos investi-
gados e o recebimento da de-
núncia.

Advogados e investigadores
viram na decisão uma brecha
para derrubar outros casos, já
que apenas algumas das 33
ações penais contra Cabral na 7ª
Vara, de Bretas, têm relação dire-
ta com a Secretaria de Obras.

"A concessão da ordem trans-
cende, entretanto, as operações
de saúde, uma vez que, nos fun-
damentos, os ministros recha-
çam as argumentações, até en-
tão trazidas pelo MPF e pelo juiz
Marcelo Bretas para fixação da
sua competência em operações
que não envolvam empreitei-
ras, como o caso da Eletronu-
clear, Operação Saqueador e
Operação Calicute", afirmou a
advogada Patrícia Proetti, que
defende Cabral.

A condenação anulada na Fa-
tura Exposta impunha uma pe-
na de 14 anos e 7 meses ao ex-go-
vernador, que agora soma 399
anos e 11 meses de prisão em 21
condenações ainda válidas.

A decisão ainda não tem efei-
to sobre a manutenção da pri-
são de Cabral. Os cinco manda-
dos de prisão preventiva con-
tra ele permanecem válidos e
exigem alterações mais pro-
fundas no entendimento de
seu caso para cair. (Camila Mat-
toso - Folhapress)

SÉRGIO CABRAL

gularidades técnicas e legais no
projeto de construção do Museu
da Bíblia. Tais como a falta de exi-
gência no edital da inscrição de
equipe multidisciplinar para a ela-
boração dos projetos executivos e a
falta de minuta de contrato com a
discriminação dos respectivos va-
lores dos serviços.

O projeto tem sido tema polêmi-
co no plenário distrital. Favorável à
aquisição, o deputado Rodrigo Del-
masso (Republicanos) demons-
trou-se satisfeito com o resultado
da votação. “Acredito ser um mar-
co para a nossa cidade, pois com a
Museu da Bíblia podemos estimu-
lar o turismo religioso em Brasília.

U m  e x e m p l o  é  a  c i d a d e  d e
Washington-DC onde existe um
museu da Bíblia e 15 mil pessoas
por mês vão à capital americana
para visitar o lugar”, disse o parla-
m e n t a r.

Idealizado por Oscar Niemeyer, o
museu deve seguir os traços típi-
cos do arquiteto e da cidade. O pro-
jeto para a criação e autorização do
uso do terreno foi enviado à Câma-
ra Legislativa em 19 de junho de
1995. Com a estimativa de receber
cem mil visitantes ao ano, o gover-
nador Ibaneis Rocha (MDB) disse,
ainda em 2019, que o Museu da Bí-
blia seria construído antes do fim
de seu mandato.
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A VOLTA DE
WA S N Y

Cinco vezes deputado e ex-presidente
da Câmara Legislativa, Wasny de Roure
(foto ) tentará retornar ao mandato nas
eleições do ano que vem. Ele tentou o
Senado nas últimas eleições, mas não
ganhou. Deixou o PT, onde fez toda a sua
vida pública, e hoje pertence ao PDT. Está
em plena atividade, organizando as chapas
distrital e federal. Agora deve tentar o
retorno à Câmara Legislativa, onde já
participou de quatro legislaturas, “se o
partido concordar”. Seu outro mandato foi
de deputado federal.

MYKE SENA/CEDOC

doA LT O d aTORRE e d u b r i to. 2 52 52 5 @ g m a i l .c o m
Eduardo Brito

Dívida
Para Wasny, sua nova campanha constitui quase uma obrigação. “Não posso

estar ausente diante de tanta força e tantas oportunidades que a sociedade me
concedeu”, diz ele. O time de Wasny acredita que receberá muitos votos da base
petista. “Foi o PT o partido em que me iniciei e me formei na política. Quando
segui para o PDT, não pedi para ninguém me acompanhar, para mostrar que não
havia qualquer retaliação”, diz o ex-deputado. Ele tem como temas de campanha
as questões ligadas aos servidores públicos – acaba de participar no STF de uma
ação que retirou o desconto de saúde dos funcionários no Fundo Constitucional
– e a política de terras

Foi mal
O senador brasiliense Izalci Lucas, do

PSDB, foi pego no flagra. Ele assinou um
documento indicando o senador
Wellington Fagundes (PL-MT) como relator
setorial de educação do Orçamento 2022 e
assinou como líder do bloco
Podemos-PSDB-PSL. Só que ele não é o
líder, cargo do senador Lasier Martins
(Pode-RS), que gostaria de ver a senador
Rose de Freitas (MDB-ES) na vaga. A
encrenca foi dupla: além da assinatura
mandrake, como Fagundes é do PL, não
poderia repetir o cargo, que foi ocupado
pelo partido no ano passado.

Passe em disputa
O ex-deputado Wigberto Tartuce

quer voltar à política. Depois de
muita confusão, impedimentos
judiciais e problemas partidários,
Wigão vai voltar a brigar pelo voto
do eleitor tomando como base sua
popularidade conquistada no
programa dominical de rádio. E já
está causando confusão: disputam
o passe do candidato o PL da
família Arruda e o MDB. O
presidente emedebista, Rafael
Prudente, diz que não abre mão de
tê-lo como aliado.

Palanque garantido
Como prometera, o governador

Ibaneis Rocha compareceu ontem
ao lançamento da candidatura
presidencial da senadora Simone
Tebet pelo partido de ambos, o MDB.
Teve até fotos com a bandeira gay de
arco-íris. Ibaneis disse que Simone é
uma das figuras mais respeitadas do
Congresso e que se mostrou firme
no combate à corrupção. Garantiu
ainda que Simone terá palanque em
Brasília. Evitou, porém, admitir que
ele estará nesse palanque como
candidato a governador. Disse que
isso ainda precisa ser discutido com
a base,
que inclui partidos como o PP, o PL e
o Avante. E citou nominalmente a
ministra Flávia Arruda, do PL,
como eventual candidata ao Senado
nessa chapa.

Não é próximo
Ibaneis reagiu, porém, quando

disseram que ele é próximo do
presidente Jair Bolsonaro e dos
seus ministros. “Não chego a ser
próximo, mas busco bom
re l ac i o n a m e nto”, corrigiu.

T i rote i o
Mais tarde, na inauguração da

UPA de Planaltina, Ibaneis tirou a
metralhadora giratória do bolso.
Disse que o Distrito Federal só tem
três deputados federais e não oito.
Isso ocorre, avisou, porque apenas
Flávia Arruda, Celina Leão e Júlio
Cesar representam Brasília. “Os
outros apenas se disfarçam de
d e p u tad os”, acusou. Isso ocorre,
segundo ele, porque só colocam
emendas para entidades e gastos
federais, não para atender a
população da capital.

Rodrigo Pacheco no
Lide Brasília

Rodrigo Pacheco fez uma palestra técnica ao
Lide Brasília, instituição que reúne empresários
da capital, com críticas contundentes à falta de
projeto nacional do governo atual e da
oposição. Tom de candidato. Não falou nos
nomes de Lula e de Bolsonaro, mas lembrou de
JK, dizendo que, caso o ex-presidente estivesse
vivo, teríamos um líder em busca de consenso.
Ligou-se, mais uma vez, ao ex-presidente, como
já fizera em sua filiação ao PSD e na convenção
do partido.

Medalhas e mais
medalhas

Antes de a palestra de Rodrigo Pacheco
começar, o secretário de Economia, André
Clemente, aproveitou a ocasião para entregar
as medalhas do mérito econômico aos que não
puderam comparecer à supersolenidade de
terça, entre eles o próprio Rodrigo Pacheco; o
empresário Paulo Octávio, presidente do Lide; e
Paulo Tadeu, conselheiro do TCDF, entre outros.

Planos políticos
Rodrigo Pacheco desenhou todo seu projeto

nacional. Descentralizar órgãos e investir em
desenvolvimento, especialmente no setor de
energia e meio ambiente. Embora sua
candidatura ainda patine em índices baixos, o
discurso está bem afinado.

Diplomacia e
má educação

Um advogado, também diplomata, deu um
show de má educação no almoço do Lide
Brasília. Como não concordou com a
palestra do presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, passou a falar alto para os integrantes
de sua mesa, chegando até a atrapalhar o
trabalho de jornalistas
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Simone Tebet critica polarização
ELEIÇÕES 2022

MDB lança a senadora como pré-candidata do partido à Presidência da República
MATEUS BONOMI/AE

A senadora também atacou a política ambiental do governo Bolsonaro

“Sonho começa com união”
"Chega de líderes que dividem o

país ao meio e promovem o nós
contra eles. O sonho de um país for-
te começa pela união. O papel de
um presidente é promover a paz e
a concórdia", completou.

Embora não estivesse presente, o
ex-presidente Michel Temer gra-
vou um vídeo desejando sucesso
para Simone Tebet e pediu para
que, durante a campanha, ela res-
gate as posições do
partido e suas con-
tribuições para a so-
ciedade. Citou, neste
ponto, o apoio a me-
didas de responsabi-
lidade fiscal, como o
Plano Real e a Lei de
Resp onsabili dade
Fiscal. O ex-presiden-
te também repetiu a
tônica do evento, de
que é preciso pregar a pacificação.
Disse que de políticos que dividem
o país já "há vários que se lançaram
candidatos.”

"O povo brasileiro não quer pes-
soas que dividem o país. Querem
uma palavra de tranquilidade,
uma palavra de segurança jurídica,
de harmonia. É isso que os brasilei-
ros querem", disse Temer. "É impor-
tante para mostrar aos brasileiros
que o que se quer é paz para que
possam todos trabalhar. É otimis-

mo e não pessimismo. Não é pessi-
mismo e não é divisão do país. Para
a divisão do país, já há vários candi-
datos que se lançaram.”

Integrantes da terceira via tam-
bém compareceram ao lançamen-
to da pré-candidatura de Tebet. O
presidente do PSDB, Bruno Araújo,
afirmou que o MDB é "parceiro de
história da política nacional, um
dos partidos mais importantes do

processo de redemo-
c r a t i z a ç ã o. ”

Ele afirmou que a
iniciativa do MDB era
"das mais importan-
tes" por lançar como
pré-candidata uma
mulher. "E nosso mo-
m e n t o  é u m  m o-
mento de vir cumpri-
mentar o MDB, dese-
jar boa sorte à sena-

dora Simone Tebet", afirmou. "E
que os meses seguintes até a cons-
trução das convenções possam
permitir ou não uma construção
maior nesse campo do centro."

Bruno Araújo defendeu ainda
que se avalie "se é possível dimi-
nuirmos o número de candidatu-
ras no campo do centro."

"É o momento de respeitar o mo-
vimento das demais candidaturas
e aguardar o processo de constru-
ção que virá com naturalidade."

O MDB lançou ontem Simone
Tebet (MS) como pré-candida-
ta à Presidência da República

em um evento com críticas à pola-
rização, a líderes "que dividem o
país ao meio e promovem o nós
contra eles" e em uma tentativa de
consolidar o nome da senadora co-
mo terceira via viável. Tebet fez um
discurso com ataques ao governo
de Jair Bolsonaro e disse ter uma
missão. "Essa missão tem um cla-
mor, o clamor da urgência, porque
o povo brasileiro está morrendo de
fome", afirmou. “Depois de cente-
nas de milhares de brasileiros te-
rem morrido na pandemia por
uma saúde pública omissa, insen-
sível e negacionista.”

A senadora também atacou a po-
lítica ambiental do governo Bolso-
naro. Representante da bancada
ruralista, ela defendeu o agronegó-
cio e pediu o fim da dicotomia en-
tre a agricultura e a preservação do
meio ambiente.

"Temos uma política ambiental
desastrosa, leniente com o crime,
com a grilagem, com a destruição
da nossa biodiversidade. Essa le-
niência não queima apenas a nossa
mata e a nossa biodiversidade.
Queima a credibilidade do agrone-

gócio brasileiro, que é sério sim,
que prega a sustentabilidade e sus-
tenta o Brasil e o mundo. É preciso
acabar com essa dicotomia", afir-
mou a senadora.

O evento, realizado em um hotel
em Brasília, contou com a presença
de governadores, como Ibaneis Ro-
cha (DF) e Helder Barbalho (PA), e
de líderes do partido na Câmara, Is-
naldo Bulhões Jr. (AL), e no Senado,
Eduardo Braga (AM).

Também estava presente o pre-
feito de São Paulo, Ricardo Nunes.
Algumas ausências eram espera-
das, como as dos líderes do gover-
no Eduardo Gomes (TO) e Fernan-
do Bezerra Coelho (PE).

Outras, como a do senador Re-
nan Calheiros (AL), um dos princi-
pais caciques do partido, eviden-
ciam parte da resistência sofrida
pela senadora no MDB.

O relator da CPI da Covid é próxi-
mo do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, do PT.

O evento foi aberto pelo presi-
dente do partido, Baleia Rossi (SP),
que fez uma votação simbólica da
aprovação da pré-candidatura às
eleições de 2022. "O país não aguen-
ta mais a polarização, essa política
do ódio, de colocar um contra os

outros. Não queremos mais salva-
dores da pátria, heróis fabricados",
em referência indireta ao ex-juiz
Sergio Moro, que se filiou ao Pode-
mos e deve ser o nome do partido à
disputa presidencial. "Queremos
uma pessoa que tenha experiência,
que saiba como as leis são criadas,
como são os debates políticos no
orçamento, como se faz o debate
com o Executivo."

Em um vídeo exibido no início
do evento, a agora pré-candidata
critica duramente o presidente Jair
Bolsonaro por atuar contra o meio
ambiente, a governança, transpa-
rência e a ciência. Nesse momento
é reproduzida a fala do chefe do
Executivo, que afirma que quem
toma vacina contra a covid-19 pode
virar jacaré.

Por outro lado, apesar da crítica
à polarização, o nome do candida-
to do outro extremo, o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, não foi
mencionado. "A confiança no país
diminui, a credibilidade do país
desaba. Quando o mundo vai no
caminho da sustentabilidade, da
governança, da transparência,
quando a ciência aponta um cami-
nho, o governo nega, questiona, ri-
diculariza", afirma a senadora.

O lançamento
de Simone

Tebet marca
uma tentativa
de renovação

dentro do
pa r t i d o.
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OS CACIQUES E
O EFEITO MORO

Os fatos se adiantaram aos cálculos dos operadores políticos e
eles tiveram de correr devido ao "efeito Moro". Previam a largada
para as eleições do ano que vem apenas em abril. O "grid" estará
completo, porém, ainda antes do Natal - quase meio ano de
antecipação, uma enormidade de tempo na política.

O "efeito Moro" se define pela velocidade e abrangência com
que um dos competidores alcançou projeção especialmente nos
grupos de formadores de opinião. O alarme entre os
concorrentes soou devido a um fato do qual já se fala há tempos,
mas que esse "efeito" tornou ainda mais evidente.

É a existência ou não de uma mistura (a proporção de
combustível e ar no mundo dos motores) pronta para ser
incendiada. Trata-se do potencial de voto em busca de quem não
seja Lula ou Bolsonaro A presença dessa larga camada é sabida
há meses, e o mérito do "efeito Moro" até aqui foi demonstrar
que, aparentemente, essa mistura está mais próxima de reagir à
faísca do que se pensava.

Os operadores de várias forças políticas reagiram rápido ao
"efeito Moro", fato que reconhecem em público, mas não acham
que seja necessário alterar outro cálculo: o de que decisiva
mesmo nas próximas eleições é a formação de grandes
bancadas. É o que explica movimentos de fusão (como PSL e
DEM) e a relativa facilidade com que o Legislativo driblou o STF e
convergiu com o Planalto para aprovar matérias que garantem a
irrigação de emendas, com transparência ou não, e fundos
eleitorais. Grandes bancadas dependem de grandes verbas.

Essa postura das raposas da política é uma útil lição para se
entender o fundamental dos cenários pós-eleições. Emendas do
relator e orçamento secreto não são outra coisa senão a
expressão do avanço do Legislativo em suas prerrogativas -
leia-se poder de fato. Traduz um progressivo enfraquecimento da
autoridade do presidente da República no uso de ferramentas
como alocação de recursos via orçamento, iniciada com a
incompetência política de Dilma Rousseff (competência que
Temer demonstrou ao escapar de duas denúncias) e acelerada
pela incompetência política de Bolsonaro.

Está longe ainda do grande público a ideia de que o presidente
que for eleito no ano que vem terá menos poderes frente aos
parlamentares do que o presidente eleito em 2018. Embalado
pelo próprio "efeito" inicial, Moro tem repetido que a aliança entre
forças aparentemente antagônicas (PSDB e PFL) nos idos de FHC
é a fórmula de sucesso que ele acha possível reeditar. É bom
lembrar que FHC mandava mais, e do lado de lá tinha só um
grande cacique.

WILLIAM WAACK
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Barroso valida as
federações partidárias

NOVO MODELO DE UNIÃO

Magistrado fixou o prazo de seis meses antes da eleição

NELSON JR./SCO/STF

A decisão de
Barroso será
julgada pelo
STF na próxima
sessão virtual

O
ministro Luís Roberto Barro-

so, do Superior Tribunal Fede-
ral (STF), validou ontem a lei

que criou as federações partidá-
rias. O magistrado, porém, fixou o
prazo de seis meses antes da elei-
ção, marcada para outubro do ano
que vem, como data-limite para
que as siglas oficializem a união.

A legislação aprovada pelo Con-
gresso estabelecia que as federa-
ções poderiam ser formadas até a
data final das convenções, cerca de
dois meses antes do pleito.

A decisão do ministro será sub-
metida ao conjunto da corte e deve
ser julgada na sessão próxima vir-
tual do tribunal.

O novo modelo de união parti-
dária foi aprovado pelo Congresso
neste ano como forma de dar so-
brevida a siglas pequenas e, de cer-
ta forma, para driblar a vedação à
formação de coligações em dispu-

tas proporcionais.
Nas coligações, os partidos se

uniam só para disputar a eleição,
em acertos que variavam de estado
a estado. Abertas as urnas, eles não
tinham nenhum compromisso en-
tre si. Já nas federações, os partidos
que a compõem são obrigados a
atuar de forma unitária nos quatro
anos seguintes, nos níveis federal,
estadual e municipal, sob pena de
sofrerem várias punições.

Essa união em coligações ou fe-
derações é importante para vários
partidos pois o sistema de eleição
atual, o proporcional, distribui as
cadeiras do Legislativo com base
nos votos obtidos por todos os par-
tidos que formam a chapa. Ou seja,
quanto mais robusta a união, mais
chance de eleger parlamentares.

Além disso, os partidos que não
atingirem no mínimo 2% dos votos
válidos nacionais na eleição para a

Câmara em 2022 perdem direito a
mecanismos essenciais à sua so-
brevivência, como verba pública e
espaço na propaganda.

Ao alterar o prazo que o Congres-
so Nacional havia previsto para as
federações, Barroso afirmou que
deve haver isonomia entre parti-
dos e federações e citou que a lei es-
tabelece que uma legenda, para es-
tar apta a disputar o pleito, precisa
obter o registro até seis meses an-
tes do pleito.

"A possibilidade de constituição
tardia das federações, no momen-
to das convenções, as colocaria em
posição privilegiada em relação
aos partidos, alterando a dinâmica
da eleição e as estratégias de cam-
panha."

"Trata-se de uma desequiparação
que não se justifica e que pode dar
à federação indevida vantagem
competitiva", completou.
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PA S S A P O RT E
Ao verbalizar que procura adotar, em suas decisões, os padrões

científicos recomendados pelas autoridades médicas mundiais, o
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Barroso (foto),
sinaliza que vai acolher a ação, protocolada pela Rede
Sustentabilidade, que pede a obrigatoriedade de comprovação de
vacinação contra a covid-19 para quem entra no Brasil. Além de
entidades que representam secretários de Saúde, o passaporte da
vacina é defendido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

EVARISTO SA / AFP

E S P L A N A DA Leandro Mazzini
re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b rCom apoio de Walmor Parente e Carolina Freitas

Crise à vista
Se Barroso acolher a ação – como é a tendência –, será deflagrada

um nova crise entre os poderes, já que o Governo Bolsonaro resiste à
cobrança de comprovante de vacinação e se limitou a exigir
quarentena de cinco dias e teste RT-PCR a viajantes não vacinados
que queiram entrar no país.

Dupla face
Embora tenha lançado a

pré-candidatura de Simone
Tebet (MS), o MDB segue
como sempre: rachado. Uma
pequena ala aposta na
senadora, enquanto a outra –
comandada por caciques –
mantém conversas para
apoiar outro candidato da
chamada terceira via em
2022. Há até quem defenda
ser vice na chapa do
ex-presidente Lula.

Lista Vermelha
Mais de 47 dias depois de

o ministro Alexandre de
Moraes, do STF, determinar a
prisão do bolsonarista Allan
dos Santos, o nome e a foto
do blogueiro ainda não
constam na lista da Difusão
Vermelha da Interpol. O
Brasil é representado na
entidade internacional pela
Polícia Federal que teria, por
dever, cobrar mais
celeridade na inclusão do
foragido – investigado por
propagação de fake news -
na lista de procurados.

I n é rc i a
Allan dos Santos agradece

a inércia – tanto da PF
brasileira quanto da Interpol –
e segue perambulando pelos
Estados Unidos, participando
de lives e gravando vídeos
com ataques ao Supremo
Tribunal Federal.

Garimpo
O procurador-geral da

República, Augusto Aras, terá
em sua mesa várias
representações contra o aval
dado pelo general Augusto
Heleno, ministro do Gabinete
de Segurança Institucional
(GSI), para sete projetos de
exploração de ouro em
regiões preservadas da
A m a zô n i a .

C o n d u ta
Uma já chegou, do deputado

Marcelo Freixo (PSB-RJ) que pede
para apurar a “existência de eventual
conduta capaz de ensejar
responsabilização criminal e/ou civil
do general”. Outras representações
estão sendo finalizadas pelo PT e PDT.
“Como têm coragem de ir a eventos
sobre o clima e dizer que estão
ajudando a preservar a Amazônia?”,
indaga o deputado Enio Verri (PT-PR).

O fu s cad o
O União Brasil, partido oriundo da fusão entre o DEM e do PSL, ainda

não engrenou. Divergências estaduais e incertezas sobres os rumos em
2022 ofuscam a pretensão inicial da legenda de se cacifar como
terceira via. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perdeu
força após a fusão e tem falado em apoiar outro candidato.

Aceno
Um aceno claro ao presidenciável Sergio Moro, de quem é amigo e

mantém conversas diárias. Mandetta sempre recorre à frase dita antes
de deixar o governo Bolsonaro – “médico não abandona o paciente” –
para reafirmar que, como candidato ou não, jamais “d es i st i rá” do Brasil.

O m i s s õ es
Assim como a CPI da Pandemia,

a Comissão Temporária da covid-19
do Senado aponta, em seu parecer
final, uma série de omissões e erros
do Governo Bolsonaro que
culminaram na morte de mais de
600 mil pessoas. “A imunização da
população brasileira demorou a
começar e evoluiu em ritmo mais
lento do que o desejável, e as ações
e omissões do Governo Federal
foram as grandes responsáveis por
esse atraso”, conclui o relatório.

Queda
Os gastos do Governo

Federal em iniciativas de
cooperação internacional
apresentaram redução de 46%,
em 2020, e foram impactados
diretamente pela crise da
pandemia, revela relatório
preliminar de Cooperação
Brasileira para o
D es e nvo l v i m e nto
Internacional (Cobradi) do
Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).

ES P L A N A D E I R A
• Cheirin Bão inaugura nova rede no Rio de Janeiro. # Artista plástica Lia Berbert cria estampas

exclusivas para produtos da Oficina 21. # Rede Walter’s Coiffeur inaugura loja conceito na Barra
da Tijuca. # Aplicativo Literatura Acessível 3.0, do Instituto Incluir, vence Pre^mio de
Acessibilidade, na categoria “Inovação tecnológica em acessibilidade”. # UNU Hotels & Resorts
abre primeira unidade da marca Urban, em Osasco (SP).
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A Coragem de Davi
Uma passagem bíblica mostra

o quanto a coragem de um
guerreiro pode significar a

sobrevivência de seu povo. Conta a
Sagrada Escritura que um guerrei-
ro filisteu, de nome Golias, impôs
o medo pelo seu físico no campo
de batalha, fazendo tremer o exér-
cito de Israel com sua provocação
para um embate que resultaria na
rendição do povo perdedor.

Mas um pequeno pastor de Is-
rael, de nome Davi, não se deixan-
do abater pelo medo, enfrentou o
gigante e venceu com sua arma,
uma funda, uma espécie de atira-
deira de pedras. Todo final de ano,
assistimos uma luta entre Davi e
Golias, retratados pelo pequeno
empreendedor e o Fisco, na qual
o resultado pode ser desenqua-
dramento das micro e pequenas
empresas do Simples Nacional
por inadimplência.

Essa luta se torna ainda mais in-
justa em um momento de crise,
na qual as empresas perdem fatu-
ramento e o pequeno empreende-
dor precisa priorizar o pagamento
de salários em detrimento das
obrigações com o governo. Para
manter os salários em dia, os em-
presários atrasam suas obrigações
e podem ser penalizados com a in-

viabilidade de seus negócios.
É como se a sociedade matasse

a galinha dos ovos de ouro, a fon-
te dos empregos e do sustento
das famílias. A coragem do micro
e pequeno empresário em man-
ter-se vivo, mesmo enfrentando
as garras do Golias, guerreiro gi-
gante da arrecadação federal,
mostra o quanto é difícil ser pe-
queno empresário no Brasil. O fi-
nal de ano está chegando e, com
ele, se aproxima a ameaça do gi-
gante Golias com o desenquadra-
mento das vítimas da crise.

Assim como no ano passado,
espera-se que a sensibilidade das
autoridades tributárias possam
evitar mais uma batalha pela so-
brevivência, não desenquadran-
do nossos micro e pequenos em-
presários inadimplentes.Entre-
tanto, tenho certeza que o peque-
no Davi nunca se curvará ao me-
do do Golias/Fisco e, com sua fun-
da , lutará bravamente pela sobre-
vivência dos empregos das micro
e pequenas empresas brasileiras. 

VALDIR OLIVEIRA, s u p e r i nte n d e nte
do Sebrae no DF
Twitter: @ a nto n i ova l d i r
Instagram: @va l d i ro l i ve i rad f
Facebook : Valdir Oliveira

Triste fim
Morreu de amor.

LEANDRO DE SOUSA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Idoso morre
atropelado após imprimir carta de
amor

F i s ca l i zaç ão
E o gasto público só aumenta, com

projetos que não são fiscalizados.

MARIA DE FÁTIMA AIRES LEITE, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
Equipamentos antisseca pagos com
emendas definham em depósitos do
gove r n o

Galera do bem
Isso porque todos esses são cida-

dãos de bem, religiosos, honestos,
defensores da família tradicional
brasileira, da moral e dos bons cos-
tumes.

ELDER ANTONIO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA MP investiga
suposta lavagem de dinheiro
cometida por ex de Bolsonaro

0800
Eu nem sabia que eles recebiam

vale alimentação. A grande maio-
ria deles vivem nas lanchonetes
nos “0800”.

MIGUEL JUNIOR, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA PMDF convoca
aprovados no concurso público de
2018

D i s pa ro u
Tem as upas mas não tem médi-

cos. Atendimentos a pessoas levam
um dia inteiro para conseguir uma
consulta em Planaltina.

FABIO RODRIGUES, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA ‘2022 vai ser o ano
da lorota’, diz Ibaneis Rocha

Faltando Gardenal
"Nice" Meu Pai Trump, Meu Pai

Bolsonaro. Hi, Sir, em espírito, Deus
Yausha te guiará, assim como to-
dos do universo, assim como eu co-
nheci os anjos. É o poder oculto. Vi-
va Espírito Santo, Amém. Graças,
glória.

ARCANJO MIGUEL, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Bolsonaro copiará
Trump com posts de fraude
eleitoral? Veja limites e brechas

Cannabis Medicinal
na dose certa
As descobertas sobre o uso da

cannabis medicinal, com re-
sultados positivos no trata-

mento de diversas enfermidades,
aumentam a cada dia. O seu uso
ajuda no alívio dos sintomas de di-
ferentes doenças por causa do siste-
ma endocanabinóide, presente em
nossos órgãos, tecidos e no sistema
nervoso (cérebro e sistema nervoso
periférico). As substâncias presen-
tes na cannabis se ligam a esses re-
ceptores, regulando o organismo.

Novos exames têm sido desen-
volvidos para garantir a prescrição
segura do medicamento. Antes do
tratamento, o teste farmacogenéti-
co é um diferencial já que indica de
que forma o indivíduo metaboliza
o medicamento no seu organismo.

Em um tratamento convencio-
nal, vamos aumentando a dose
até atingir o efeito esperado. Co-
mo o medicamento é caro e im-
portado, fazer esse ajuste, tentati-
va e erro, por várias semanas, às
vezes meses, é muito custoso. Daí
o custo-benefício do teste.

O exame é feito com a coleta de
saliva do paciente. Ela é enviada

para laboratórios europeus e
com essa análise é possível obter
uma série de informações. Entre
elas, se a pessoa responderá satis-
fatoriamente ou não ao trata-
mento, quais combinações da
planta são ideais de acordo com o
perfil do paciente e da doença
que ele tem e se há possibilidade
de prejuízo a longo prazo.

Por exemplo, se uma pessoa
que toma medicamento para
pressão alta, usar a cannabis para
outra enfermidade, como Parkin-
son ou dor crônica, é possível me-
lhorar a pressão também.

A cannabis medicinal, como
qualquer medicamento, deve ter
seu uso individualizado e com a
maior segurança possível na sua
prescrição, considerando fatores
únicos, como idade do paciente,
antecedentes pessoais e familia-
res, patologias associadas e medi-
camentos que ele toma. Tudo pa-
ra que tenhamos melhor resulta-
do e ganho na qualidade de vida.

MARIA TERESA JACOB m é d i ca ,
especialista em dor crônica

Bobo da Corte
Indignado, revoltado, frustra-

do e conscencioso. Já que os mi-
nistros do STF e STJ livraram da ca-
deia os bandidos da Operação La-
va Jato.

Já que a Justiça “in o ce n to u” o
maior ladrão do mundo e ex-pre-
sidiário. Já que a Justiça Federal
no DF não abre novo processo
contra o Chefe-mor da quadrilha.

Já que fui o “Bobo da Corte” ao
ficar vendo Julgamentos e outi-
vas desses bandidos. Já que o po-
vo não acredita na Justiça e, em
especial, o Supremo.

Já que sou anti PT, anti cacha-
ceiro e, já que não tem mais como
acreditar nessa Justiça de titica,
sugiro aos senhores Togados que
obriguem a União indenizar por
perdas e danos, por danos morais
o ilustríssimo senhor ex e futuro
p r e s i d i á r i o.

Mas peço, também, que o di-
nheiro das indenizações sejam,
nos mínimos detalhes, para que o
cachaceiro compre mais fazen-
das e gados.

S u p re m o
Atitudes desses membros da

Justiça que me deixam, aos meus

68 anos de idade, perplexo e desi-
ludido diante tantas provas que
levaram o pinguço ficar na carce-
ragem por mais de ano.

Resumo: sou um idiota por fi-
car horas e horas assistindo a TV
Justiça para ver esse desfecho de-
b o c h a d o.

JOSÉ MONTE ARAGÃO,
Brasília, DF

Saber jurídico
Todos os ministros do STF são

crentes e agradecidos a Deus. Po-
dem não ser terrivelmente evan-
gélicos, cúmulo do absurdo,
mas são fiéis a Ele. Todos sem ex-
ceção , com carreiras jurídicas
medíocres.

Advogados, em sua maioria, de
porta de xadrez. Alguns fracassa-
dos em concursos públicos, ou-
tros concursados, porém sem sa-
ber jurídico que os qualifiquem
para a mais alta corte.

Enfim a atual composição do
STF é a pior de todos os tempos
desde sua criação. E, ao invés de
oração é preciso muita ação.
Existem processos há mais de
30 anos. As traças já estão se far-
t a n d o.

IRIA DE SÁ DODDE, Barra, RJ

Envie suas sugestões de
reportagem, imagens e vídeos
para o nosso WhatsApp

(61) 99606.4199
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BRASIL.
Pfizer neutraliza ômicron
com 3 doses, diz empresa

IMUNIZAÇÃO

Outros laboratórios buscam combater variante, mas OMS ainda vê incerteza
LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Terceira dose de sua vacina aumentou os anticorpos neutralizantes por um fator de 25, diz farmacêutica

Outros estudos estão
sendo realizados por
d i fe re ntes
laboratórios para
analisar se existe
algum escape vacinal
pela ômicron.

IBD diz que
m a r i p osa s
são a causa

Dermatologistas ajudaram a
solucionar o mistério do surto
que estava provocando coceira
em moradores de 17 municípios
pernambucanos, até então sem
causa definida. A Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia (SBD)
emitiu, nesta quarta-feira, uma
nota técnica confirmando que o
problema teve relação com cer-
das de mariposas do gênero Hy-
lesia. Profissionais fizeram o
diagnóstico da doença como
dermatite, com a identificação
de 485 casos.

Os primeiros registros ocorre-
ram em duas comunidades lo-
calizadas nas proximidades de
área de reserva de Mata Atlânti-
ca do Parque Estadual de Dois Ir-
mãos, no Recife.

Dentre as hipóteses levanta-
das para a origem do surto esta-
vam a possibilidade de intoxica-
ção por ivermectina, escabiose
(sarna), picadas de insetos, den-
tre outras, com todas sendo des-
cartadas.

A identificação da causa real
veio depois de investigação da
história epidemiológica correta
e descrição adequada das lesões,
chegando até a chave do proble-
ma: as asas de mariposas do gê-
nero Hylesia. Sua reprodução
ocorre nesta época do ano, em
períodos de calor mais intenso e
provocam epidemias de derma-
tites em vários pontos do Brasil.

A dermatite causada por essas
cerdas permanece por dias e até
semanas, devido à permanência
na pele, que pode ser observada
em exames. O tratamento é feito
com corticoides tópicos e an-
ti-histamínicos, podendo ser
usado corticoides sistêmicos se
necessário, a depender da exten-
são das lesões.

Em entrevista para a TV Globo
Nordeste, Ferraz afirmou que
não é preciso matar as maripo-
sas: "Elas são fundamentais no
ciclo biológico e para o próprio
equilíbrio da natureza. A gente
que está margeando o local da
mata, então vamos aprender a
lidar com esses ciclos naturais
do animal", explicou.

COCEIRA

A BioNTech e a Pfizer informa-
ram nesta quarta-feira que
três doses de sua vacina con-

tra covid-19 neutralizaram a va-
riante ômicron do novo coronaví-
rus em um teste de laboratório.
Além disso, segundo as empresas,
seria possível oferecer uma versão
do imunizante para a nova cepa
em março de 2022, caso seja neces-
s á r i o.

Na primeira declaração oficial
dos fabricantes sobre a provável
eficácia de sua injeção contra a no-
va cepa, eles disseram que duas do-
ses da vacina resultaram em anti-
corpos neutralizantes significati-
vamente mais baixos, mas que
uma terceira dose de sua vacina au-
mentou os anticorpos neutralizan-
tes por um fator de 25.

Embora não se tenha certeza so-
bre sua necessidade, as empresas
disseram que vão manter os esfor-
ços para desenvolver uma vacina
voltada para a variante ômicron.

Outros estudos estão sendo fei-
tos para analisar se existe algum es-
cape vacinal pela ômicron.

O presidente da Moderna, Sté-
phane Bancel, por exemplo, já indi-
cou que a vacina do laboratório po-
de ser menos eficaz contra a va-
riante. Segundo ele, a empresa pre-
tende desenvolver uma nova dose
específica para a ômicron até mar-
ço de 2022.

Outra empresa preocupada com
a nova variante é a Sinovac Biotech,
responsável pela fabricação da va-
cina Coronavac. Nesta terça-feira, a
farmacêutica afirmou que uma
versão atualizada do imunizante
contra a ômicron deve estar dispo-
nível em três meses.

I n c e r teza s
Apesar dos dados apresentados

pela Pfizer, ainda não é possível ter
certeza de que três doses de vacina
contra covid-19 neutralizam a va-
riante ômicron do novo coronaví-
rus, afirmou a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) nesta quar-
ta-feira. Segundo a entidade, existe
a expectativa de ter melhores evi-
dências sobre a eficácia do reforço
vacinal nas próximas semanas
com o desenvolvimento de novas
pesquisas.

O anúncio se dá no mesmo dia
em que a BioNTech e a Pfizer dis-
sem que três doses de seu produto

neutralizaram a nova variante em
teste em laboratório. De acordo
com as empresas, duas doses resul-
taram em anticorpos neutralizan-
tes significativamente mais baixos
contra a nova cepa, mas uma ter-
ceira dose aumentou os anticorpos
neutralizantes.

A ômicron já foi identificada em
57 países, inclusive no Brasil, se-
gundo novos dados da OMS. A nova
cepa acionou o alerta da comuni-
dade internacional por causa do
seu grande número de mutações.
As mais preocupantes são as 30
presentes na proteína S, que são
utilizadas pelo vírus para entrar
nas células humanas. É a partir des-
sas proteínas que as vacinas atuais
são produzidas e, por isso, existem
suspeitas de que elas poderiam ser
menos eficientes contra essa cepa.

SP vai adotar passaporte
O governador João Doria (PSDB)

afirmou que, se o governo federal
não aderir ao passaporte vacinal
até 15 de dezembro, o documento
passará a ser exigido em todo o ter-
ritório paulista a partir dessa data.

Nesta terça, o governo Jair Bolso-
naro (PL) anunciou que vai apenas
exigir uma quarentena de cinco
dias de viajantes não vacinados
que entrarem no Brasil. Para vaci-
nados, a apresentação do compro-
vante e de um teste negativo para o
coronavírus dispensa o período de
i s o l a m e n t o.

"O Brasil não pode se tornar pa-
raíso turístico de negacionistas. Se
até 15 de dezembro o governo fede-
ral não adotar o passaporte, São
Paulo vai adotar", disse Doria.

Segundo o governador, o docu-
mento passará a ser exigido para
quem entrar no estado por qual-
quer via, seja por aeroportos, por-
tos ou via rodoviária. O presidente
Bolsonaro é contrário a qualquer
medida que exija a comprovação
da vacina. Na terça, ele comparou o
passaporte a uma coleira.

"Essa coleira que querem colocar
no povo brasileiro. Cadê a nossa li-

berdade? Prefiro morrer do que
perder a minha liberdade", disse
Bolsonaro durante evento de assi-
natura dos contratos do leilão do
5G, no Palácio do Planalto.

Como revelou o jornal Folha de
S.Paulo, a Anvisa sugeriu, em 12 de
novembro, a cobrança da vacina-
ção ou a imposição de quarentena
de quem entra no Brasil. A pressão
pelo controle mais rígido das fron-
teiras aumentou com a descoberta
da variante ômicron. A diretora da
Anvisa disse que o Brasil pode se
tornar destino turístico antivaci-
nal se não adotar o passaporte para
quem vem do exterior, como tem
ocorrido em outros países.

"O Brasil não pode oferecer um
convite de entrada para quem não
quer se vacinar. Isso vai ser um de-
sastre para nós, para todo o contro-
le que tivemos desde que a vacina-
ção avançou no país", disse João
Gabbardo, coordenador-executivo
do Comitê de Contingência da Co-
vid-19 em São Paulo. Pela regra esta-
dual atualmente vigente em São
Paulo, o passaporte da vacina só é
exigido em eventos com mais de
mil pessoas.

17
CIDADES COM

REGISTRO DE CASO
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BC leva Selic para 9,25% ao ano
JUROS

Aumento de 1,5 ponto percentual faz parte do ciclo mais agressivo de altas desde 2002
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Este ano, a inflação deve estourar a meta de 3,75% fixada pelo CMN

Conforme sinalizado na reu-
nião anterior, o Comitê de Polí-
tica Monetária) (Copom) do

Banco Central elevou a taxa básica
(Selic) novamente em 1,5 ponto
percentual, a 9,25% ao ano, na tarde
de ontem. A taxa é a maior em qua-
tro anos, quando atingiu 9,25% em
julho de 2017, ainda no governo de
Michel Temer (MDB).

Na reunião anterior, em outu-
bro, o BC elevou a taxa também em
1,5 ponto percentual e indicou que
faria nova alta da mesma magnitu-
de em seguida. De acordo com o re-
latório Focus desta semana, em
que o BC divulga projeções do mer-
cado, economistas esperam que os
juros fechem 2022 a 11,25% ao ano.

Com a Selic acima de 8,5% ao ano,
o cálculo do rendimento da pou-
pança muda e passa a ser de 0,5% ao
mês mais a Taxa Referencial (TR)
para todas as cadernetas.

A decisão veio em linha com as
projeções do mercado. Levanta-
mento da Bloomberg mostrou que

Como ficam aplicações
A alta da taxa básica de juros, a

Selic, que na tarde de ontem pas-
sou de 7,75% para 9,25% ao ano, vai
mexer também com a correção da
poupança. A caderneta passará a
render 0,5% ao mês mais a Taxa Re-
ferencial (TR), o que ocorre sempre
que a Selic fica acima de 8,5% ao
ano. Com a taxa básica até 8,5% ao
ano, a poupança rende o equiva-
lente a 70% da Selic.

Mesmo com a mudança, a pou-
pança manterá severa des-
vantagem em relação à
maioria das aplicações
de renda fixa e ainda
perderá feio para a in-
f l a ç ã o.

Considerando os
efeitos da nova Selic so-
bre os rendimentos mé-
dios de uma cesta de nove
investimentos, o buscador de
aplicações financeiras Yubb esti-
mou que a poupança passará a en-
tregar uma variação anual de 6,17%,
acima dos 5,42% que ela estava pa-
gando. Isso ainda representará, po-
rém, uma perda de 3,64% em rela-
ção à inflação de 10,18% projetada
para 2021 na última pesquisa Fo-
cus, do Banco Central.

A poupança é o segundo pior in-
vestimento analisado pelo Yubb,
perdendo apenas para o Crédito de
Depósito Bancário (CDB) oferecido

por grandes bancos, cuja variação
real (descontada a inflação) esti-
mada ficará negativa em 3,92%.

Os CDBs emitidos por bancos pe-
quenos ficarão apenas 0,60% atrás
do aumento do custo de vida.

As debêntures incentivadas am-
pliarão sua vantagem e seguirão
como os únicos investimentos ca-
pazes de entregar ganhos (3,30%)
acima da inflação, considerando as
opções analisadas pela Yubb.

Debêntures regularmente
apresentam ganhos em

períodos de preços em
alta porque são par-
cialmente atreladas à
inflação, além de con-
tarem com isenção do

Imposto de Renda (IR).
Esses ativos, porém, são

emitidos por empresas
privadas e podem ser conside-

rados arriscados.
Apesar do rendimento negativo

das demais aplicações em relação
à variação do custo de vida, a am-
pliação da Selic coloca alguns in-
vestimentos de renda fixa conser-
vadores em patamares próximos
ao da inflação. Com rendimento
real negativo de 0,06% ao ano, as
Letras de Câmbio (LCs) aparecem
como a melhor opção conserva-
dora para quem busca proteção
da renda fixa.

todos os analistas consultados es-
peravam alta de 1,5 ponto na Selic.
O ciclo atual de alta da taxa básica é
o mais agressivo desde 2002, com
elevações bruscas, e é o que terá
maior diferença entre a taxa inicial
e a final desde a criação do sistema
de metas para inflação, em 1999. O
choque de juros é resposta do BC à
escalada de preços desde o fim do
ano passado e às revisões das ex-
pectativas de inflação para 2022.

Para este ano, há consenso no
mercado e no BC de que a inflação
deve estourar a meta fixada pelo
Conselho Monetário Nacional
(CMN) em 3,75% -com 1,5 ponto per-
centual de tolerância para cima e
para baixo.

Segundo o Focus, o indicador de-
ve ficar em 10,18% em 2021, 4,93 pon-
tos percentuais acima do máximo
permitido. Há um mês, a projeção
era de 9,33%. No horizonte relevan-
te -para quando o BC entende que a
política monetária faz efeito- as ex-
pectativas de inflação vêm crescen-

do. Para 2022 e 2023 as projeções es-
tão em 5,02% e 3,50%, respectiva-
mente, ambas acima do centro das
metas para os períodos, de 3,5% e
3 , 25 % .

Para o próximo ano, o número já
está acima do máximo permitido
no intervalo de tolerância, que é de
5%. A escalada de preços no país co-
meçou no fim do ano passado de-
corrente de mudança na demanda
por alimentos na pandemia, pro-
blemas climáticos, elevação nos
preços das commodities, desvalo-
rização do real, e crise hídrica, que
encareceu a conta de luz.

O controle da inflação é a princi-
pal atribuição da autoridade mo-
netária. Para isso, o BC define a me-
ta da taxa básica de juros. Com in-
flação alta, o Copom sobe os juros
com o objetivo de reduzir o estí-
mulo na atividade econômica, di-
minuindo o consumo e equili-
brando os preços. Caso contrário, o
BC pode reduzir juros para estimu-
lar a economia.

3,64%
É A PERDA POR CAUSA

DA INFLAÇÃO
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Olaf Scholz é eleito novo
chanceler da Alemanha

NOVO LÍDER

Novo primeiro-ministro substitui Merkel, que ocupou o cargo durante 16 anos

MARKUS SCHREIBER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Olaf Scholz
chega ao cargo
graças a
coalizão de seu
partido com
Verdes e
Pa r t i d o
D e m o c rát i c o
Liberal e leva
c e nt ro
esquerda de
volta ao poder

87%
POPULAÇÃO

VACINADA EM
P O RT U G A L

C i d ad es
ca n c e l a m
Réve i l l o n

Lisboa, Porto, Coimbra e ou-
tros municípios de Norte a Sul
de Portugal decidiram cancelar
as comemorações de Réveillon.

O aumento nos casos de Co-
vid-19 nas últimas semanas e a
preocupação com a variante
ômicron do coronavírus fize-
ram com que várias cidades de-
cidissem não realizar eventos
que favoreçam aglomerações,
como shows e outros espetácu-
los culturais, na noite da virada.

A decisão quanto aos tradicio-
nais de fogos de artifício, porém,
não foi unanimidade. Enquanto
o Porto decidiu cancelar a quei-
ma, algumas cidades da região
do Algarve, por exemplo, têm
planos de manter o espetáculo
p i r o t é c n i c o.

Na capital portuguesa, a Câ-
mara Municipal (equivalente à
Prefeitura) aguarda um parecer
da DGS (Direção-Geral da Saúde)
antes de bater o martelo.

"Estamos à espera das autori-
dades [de saúde]. Eu gostaria
muito de ter a capacidade de fa-
zer os fogos de artifício, mas es-
tamos, neste momento, a anali-
sar a situação. Concertos e tudo
o que era típico numa noite de
31 [de dezembro], isso não vai ter
lugar, infelizmente", disse o pre-
feito de Lisboa, Carlos Moedas.

Nas últimas semanas, Portu-
gal tem assistido a um aumento
dos novos casos de Covid-19. A al-
ta cobertura vacinal, com mais
de 87% da população completa-
mente vacinada, tem mantido
as hospitalizações e mortes em
patamares que ainda não são
considerados críticos por espe-
cialistas.

Variante ômicron
O país, no entanto, já confir-

mou mais 30 casos da variante
ômicron do SARS-CoV-2. Por en-
quanto, todos associados a um
surto em um time de futebol da
primeira divisão, o Belenenses
S A D.

Desde o dia 1º de dezembro,
Portugal voltou ao estado de cala-
midade e reimplantou algumas
medidas de combate ao vírus.

P O RT U G A L

Dois meses e meio depois das
eleições na Alemanha, o so-
cial-democrata Olaf Scholz foi

eleito ontem chanceler, o que sig-
nifica o retorno da centro-esquer-
da ao poder após 16 anos de gover-
no da conservadora Angela Mer-
kel.

Scholz, 63, recebeu 395 votos a fa-
vor dos 736 deputados do Bundes-
tag, que foram eleitos na votação
de 26 de setembro.

"Sim", respondeu Scholz à presi-
dente do Parlamento, Bärbel Bas,
ao ser questionado se aceitava o re-
sultado da votação. O presidente
da República, Frank-Walter Stein-
meier, entregará ao social-demo-
crata o documento que oficializa
sua nomeação e marca o início de
seu mandato.

Scholf presta juramento, ao lado
de seus ministros, diante dos depu-
tados, ainda hoje.

O ex-ministro das Finanças diri-
girá uma coalizão inédita em mais
de seis décadas, composta pelo SPD
(Partido Social-Democrata), Verdes
e os liberais do FDP.

No sistema político da Alema-
nha, um governo que pretende ser
estável precisa contar com mais de
50% dos deputados do Parlamento.
Como raramente um partido con-

segue sozinho essa marca, entra a
costura de coalizões.

Apesar dos programas eleitorais
muitas vezes divergentes, SPD, Ver-
des e FDP conseguiram estabelecer
uma agenda que se concentra na
proteção do clima, no rigor orça-
mentário e na questões da Europa.

Antes de assumir o cargo, Olaf
Scholz, além de ministro das Finan-
ças, foi vice-chanceler no quarto
mandato de Merkel.

Governo igualitá-
rio

O primeiro gover-
no liderado pela cen-
tro-esquerda em 16
anos também será o
primeiro com um
ministério distribuí-
do igualmente entre
mulheres e homens
n a  A l e m a n h a .  S e-
guindo uma promessa de campa-
nha de Scholz, oito pastas serão
ocupadas por mulheres, e oito, por
homens.

O percentual de mulheres no co-
mando de ministérios, de 50%, é o
maior da história da Alemanha.

O vice-chanceler será o copresi-
dente do Partido Verde Robert Ha-
beck, de 52 anos, que assumirá
também um superministério da

Economia e Clima.
Já o Partido Liberal Democrático

ficará com o mais poderoso dos
ministérios do governo alemão, o
das Finanças, que será comandado
pelo presidente da sigla, Christian
Lindner, de 42 anos. Ele deverá dar
continuidade a uma política de
austeridade fiscal, sem aumento
de impostos.

O ministério do Interior será li-
derado pela primei-
ra vez por uma mu-
lher, a também so-
cial-democrata Nan-
cy Faeser, de 51 anos.
Já a copresidente do
Partido Verde, Anna-
lena Baerbock, ficou
com a pasta do Exte-
r i o r.

A idade média do
novo chanceler fede-

ral e de seus 16 ministros e minis-
tras é de 50,4 anos -menor do que
as médias de todos os inícios de le-
gislatura dos quatro governos an-
teriores, liderados por Merkel. O
mandato mais recente de Merkel
teve uma média de idade de 51,4
anos. O mais velho do governo é o
próprio Scholz.

As ministras mais jovens são as
verdes Baerbock e Anne Spiegel (à

frente da pasta da Família), que fa-
zem aniversário no mesmo dia e
completarão 41 anos em 15 de de-
z e m b r o.

Desafios do novo governo
O novo governo alemão assume

em um momento extremamente
delicado, com a quarta onda da
pandemia do novo coronavírus
pressionando o sistema de saúde
de diversos estados do país e com
seguidos recordes de novas infec-
ções. A Alemanha registrou hoje
527 mortos pela doença, o maior
número desde fevereiro de um to-
tal de 104 mil óbitos.

O SPD nomeou o deputado e epi-
demiologista Karl Lauterbach co-
mo ministro da Saúde. Lauterbach
se tornou uma figura conhecida
durante a pandemia, defendendo
a vacinação e a imposição de lock-
downs em diversas entrevistas. Ele
também já defendeu tornar a vaci-
na obrigatória e restringir ainda
mais a locomoção dos não vacina-
dos. No momento, apenas 69,1% da
população está totalmente vacina-
da.

Scholz já manifestou ser favorá-
vel a uma obrigatoriedade, e o no-
vo governo deve começar a impor
a exigência para trabalhadores da
área da saúde.

Olaf Scholz
recebeu 395
votos a favor

dos 736
d e p u tad os

Pa r l a m e nto
A l e m ão
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Benfica, de JJ, vai às oitavas
LIGA DOS CAMPEÕES

O torcedor do Flamengo até ten-
tou secar o Benfica, mas não deu
muito certo. No início da noite de
ontem (no Brasil), o clube portu-
guês, treinador por Jorge Jesus,
venceu o Dínamo Kiev por 2 a 0 e
garantiu-se nas oitavas de final da
Liga dos Campeões. A classificação
veio graças a derrota do Barcelona
para o Bayern de Munique, por 3 a
0, que eliminou o time catalão da
principal competição continental
de clubes.

De acordo com os jornais portu-

gueses, uma derrota do Benfica po-
deria culminar na demissão sumá-
ria de Jorge Jesus, alvo do Flamen-
go para a próxima temporada.
Contudo, com o resultado, o técni-
co ganha uma sobrevida, pelo me-
nos até a Taça de Portugal, quando
enfrenta o Porto.

Quem também se classificou às
oitavas foram Lille e RB Salzburg. As
duas equipes venceram o Wolfs-
burg e Sevilla, respectivamente, e
avançaram à próxima fase.

Pelo Grupo H, a Juventus ficou

com a primeira colocação do gru-
po, graças ao empate por 3 a 3 dos
reservas do Chelsea contra o Zenit.
Os ingleses ficaram com a segunda
posição do grupo.

Estão classificados: City, PSG, Li-
verpool, Atlético Madrid, Ajax,
Sporting, Real Madrid, Inter de Mi-
lão, Bayern, Benfica, Manchester
United, Lille, Salzburg, Juventus e
Chelsea. Atalanta e Villareall se en-
frentam às 12h30, na Itália, pela úl-
tima vaga. O jogo foi adiado por
conta da nevasca.

Pelé segue
t rata m e nto
contra tumor

Pelé voltou a ser internado no
Hospital Albert Einstein, em São
Paulo, para dar continuidade ao
tratamento de um tumor no có-
lon.

De acordo com nota divulga-
da pelo hospital ontem, ele se
encontra estável e a previsão é
de que receba alta nos próximos
dias.

O Rei do Futebol ficou inter-
nado no mesmo local de 31 de
agosto a 30 de setembro. Quatro
dias após dar entrada para reali-
zação de exames, passou por ci-
rurgia para retirar o tumor.

Durante a internação, foi leva-
do algumas vezes para a UTI
(Unidade de Terapia Intensiva),
a última delas em 16 de setem-
bro. Segundo o boletim divulga-
do na época, o craque teve uma
instabilidade respiratória.

Ele recebeu alta em 30 de se-
tembro. Em 23 de outubro, com-
pletou 81 anos.

Pelé fez no último dia 17 uma
postagem em suas redes sociais
para atualizar o público sobre a
sua saúde.

O tricampeão mundial com a
seleção tem questionado se terá
condições de ir à Copa do Mun-
do no Qatar, em 2022, segundo
amigos disseram à Folha recen-
temente.

FORÇA, REI

Jorge Jesus ganha uma sobrevida no cargo do clube lusitano

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Brasileirão define últimas
vagas para Liberta e Série B

VAI ACABAR

THIAGO HENRIQUE DE MORAIS
t h i ago. m o ra i s @ g r u p o j b r.c o m

O Campeonato Brasileiro chega
a sua última rodada com pou-
cas situações a serem defini-

das. Para se ter uma ideia, os três
primeiros colocados já estão defi-
nidos com o Atlético-MG como
campeão, Flamengo vice e Palmei-
ras em terceiro. Agora, resta apenas
a definição de algumas vagas na Li-
bertadores, assim como os últimos
dois rebaixados para a Série B do
ano que vem.

Na parte debaixo da tabela, dois
gaúchos podem ir para a Segundo-
na em 2022. O Grêmio, com 40 pon-
tos, precisa não só vencer o Atléti-
co-MG, como torcer para que Ju-
ventude e Bahia não pontuem. Tais
resultados rebaixariam os baianos
e o Juventude.

Tal situação é tão dramática que
o Grêmio não quis liberar Douglas
Costa para a partida de amanhã. O
jogador tem uma festa de casa-
mento marcada, mas o clube o
quer na partida. Por conta disso, to-
das as fotos do atleta que tinham
como referência o tricolor foram
apagadas de suas redes sociais, o
que gerou um mau estar no elenco,
torcida e diretoria.

Para se salvar, o Juventude preci-
sa vencer o Corinthians ou, no má-
ximo, empatar. Em ambos os casos,
precisa torcer contra o Bahia.

O Tricolor de Aço, assim como o
Juventude, está com 43 pontos,
mas uma vitória a mais do que o ri-
val contra a degola. O rival será o
Fortaleza, fora de casa. O Cuiabá,

JÉSSICA MALDONADO/ GRÊMIO

Douglas
Costas pediu
para ser
liberado para
festa de
ca sa m e nto,
mas o clube
não permitiu.
Grêmio luta
contra o
re ba i xa m e nto

S A I BA MAIS
» Por ser a última rodada,

todas as partidas desta
quinta-feira acontecerão
simultaneamente, às 21h30.

» Alguns times, como
Flamengo, Palmeiras e
Atlético-MG, irão com seus
times mistos ou
simplesmente com os
res e r va s .

» O rubro-negro, por exemplo,
relacionou 16 jogadores das
categorias de base para o
duelo contra o Atlético-GO.

com 46 pontos, também corre ris-
co de voltar para a Série B. A equipe
enfrenta o Santos, na Baixada San-
tista e cai se perder e Bahia e Juven-
tude vencerem.

Na parte de cima da tabela de
classificação, três vagas estão em
disputa para a Libertadores, sendo
uma para a fase de grupos e outras
duas para as fases eliminatórias.
Para a sexta colocação, disputam
Bragantino, Fluminense, Améri-
ca-MG, Atlético-GO e Ceará. O Bra-
gantino precisa de uma vitória
simples contra o Internacional pa-
ra assegurar a vaga. Os demais pre-
cisam torcer contra o time do inte-
rior paulista e uma outra série de

combinação de resultados.

P ré - L i b e r tad o res
Para a pré-libertadores, além dos

times citados acima, também po-
dem garantir uma vaga o Santos,
Internacional e São Paulo. Estes, en-
tretanto, precisam vencer suas par-
tidas, além de torcer contra os ri-
vais diretos por uma vaga.

Como consolação, Santos, São
Paulo e Internacional, ao menos,
estão garantidos na Copa Sul-Ame-
ricana. Com o título dos brasileiros
nas duas competições continen-
tais, somente o 16º colocado não te-
rá qualquer tipo de vaga em com-
petições internacionais de 2022.

81
anos tem o Rei do Futebol, que

está com tumor no cólon

Última rodada define rebaixados e três vagas para a Libertadores de 2022
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Imersão na tela do Planetário

EXIBIÇÕES GRATUITAS

Evento traz a Brasília festival com filmes para serem exibidos em telas semiesfé r i ca s

D I V U LG A Ç Ã O

Além de
exibições de
filmes, o
fest i va l
oferecerá uma
série de
oficinas e
m esa s
redondas, com
o objetivo de
fo m e nta r
discussões e
d e bates
a r t í st i c os
s o b re
c o nte ú d o
au d i ov i s u a l
i m e rs i vo

AMANDA KAROLYNE
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A experiência de assistir a um
filme e se sentir quase dentro
da história é o conceito por

trás dos filmes exibidos na segun-
da edição do Immersphere, Festi-
val Internacional de Fulldom, que
começa hoje e vai até o dia 12 de de-
zembro, no Planetário de Brasília
Luiz Cruls. A programação é volta-
da para o público de todas as ida-
des, de forma gratuita. A curadoria
do festival é assinada pela professo-
ra e artista computacional Suzete
Venturelli e pela artista e produto-
ra cultural Marília Pasculli, que fo-
ram responsáveis por escolher 15
obras dentre 500 produções de di-
versos países, para compor a mos-
tra competitiva. Uma das obras
presentes no Festival, é o filme Gi-
nófitas, de três artistas brasilienses:
Debora Passos, Anibal Alexandre e
Victor Valentim.

Os filmes imersivos são próprios
para exibição em planetários ou te-

las semi-esféricas, conhecida como
a projeção fulldome. Com temática
livre, segundo o diretor do Festival,
Francisco Barreto, algumas das
obras brincam com a questão da
arquitetura. "Porque com a proje-
ção, é possível distorcer a realidade
para que, por exemplo, o domo
que é redondo, pareça quadrado",
explica. Para ele, o triunfo do Full-
dome, é uma ex-
periência com-
pletamente di-
ferente de ver
um filme em ca-
sa ou no cine-
ma, onde quem
está assistindo
pode ver onde a borda da tela aca-
ba, já com a projeção Fulldome
não. Ele frisa ainda, que com esse ti-
po de exibição, a experiência é
compartilhada. “Já que o óculos de
realidade virtual apresenta uma
experiência individual, enquanto
o Fulldome dá a oportunidade de
partilhar o que está vendo. Algo
que vem em um momento em que

estamos cada vez mais separados”,
complementa.

Projeções imersivas
No Brasil, esse é o primeiro festi-

val de projeções imersivas, a pri-
meira edição havia acontecido em
2017 também no Planetário com
ajuda da Secretaria de Cultura, mas
esse ano eles estão atuando com a

ajuda da lei Aldir Blanc. Como a
equipe envolvida no Festival é de
pesquisadores da área de tecnolo-
gia que sempre se interessou pelo
debate das projeções fulldome, a
ideia do Festival Internacional Full-
dome é fomentar esse tipo de pro-
jeto no país. Além de exibições de
filmes, o festival oferecerá uma sé-
rie de oficinas e mesas redondas,

com o objetivo de fomentar discus-
sões e debates artísticos sobre con-
teúdo audiovisual imersivo. As ins-
crições para as oficinas podem ser
feitas em www.sympla.com.br/pro-
dutor/immersphere. Uma das me-
sas de debate, tem participantes de
outros festivais de projeção fulldo-
me da América Latina. De acordo
com Francisco, a ideia é criar uma

rede para forta-
lecer esse tipo
de festivais que
já são comuns
lá fora. "Mas não
é só lá fora que
se produz", ele
destaca. Na Eu-

ropa, alguns festivais de grande no-
me são: Fulldome UK (do Reino
Unido); Dome Under (Austrália); e
DomeWest (California).

A gerente do planetário, Mirella
Camelo Vieira, acredita que o espa-
ço seja um centro de divulgação
cultural. “O Festival vai atrair um
grande público ávido por novida-
des para o Planetário de Brasília,

além de despertar a curiosidade
para uma nova forma de produzir
arte. O Immersphere vai promover
experiências imersivas de imagens
e sons inéditos aos nossos visitan-
tes”, comenta. Com uma perspecti-
va boa para que o Planetário volte a
ter mais visitantes, para Mirela, o
Festival vai funcionar como um ho-
lofote para o Planetário. Segundo
ela, esse evento e as outras cinco ex-
posições disponíveis no local vão
atrair o público.

A expectativa é de que 3.500 pessoas, em
média, compareçam ao evento. A máscara é

de uso obrigatório e também a apresentação
da carteirinha de vacinação.

S E RV I Ç O

IMMERSPHERE
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FULLDOME
• Data: De 9 a 12 de dezembro
• Local: Planetário de Brasília

Luiz Cruls (Setor de Divulgação
Cultural - SDC)

• Entrada franca para todas as
ex i b i ç õ es
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CANAL1.
JOÃO KLÉBER VAI GANHAR UMA
GRANDE REPAGINAÇÃO NA REDE TV!

Um dos artistas mais antigos da Rede TV!, acumulando duas
passagens na casa, João Kléber é nome confirmado entre as
novidades programação de 2022.

Atualmente com dois espaços na grade, um diário e outro
semanal, o comunicador é responsável por suas maiores
au d i ê n c i a s .

Por conta disso, há o desejo de continuar contando com ele e
investir em seus trabalhos. Internamente, entende-se também que
chegou o momento dos seus produtos receberem necessária
re pag i n ad a .

E é o que vai acontecer a partir do ano que vem.
A ideia é apostar em uma versão renovada do apresentador,

mas que preserve as características que marcam sua trajetória.
João Kléber e a VP de Conteúdo, Juliana Algañaraz, já estão

analisando juntos novos formatos e possibilidades para a próxima
te m p o rad a .

Em tempo: João é o mais novo membro da Academia Brasileira
de Cultura, ocupando a cadeira número 42 e tem como patrono
Abelardo Barbosa, o Chacrinha.

Ao lado dele, também foram empossadas outras grandes personalidades, casos de Fátima Bernardes,
Marieta Severo, Ney Latorraca, Zezé Motta, Lilia Cabral, Beth Goulart e Carlinhos de Jesus.

DIVULGAÇÃO REDE TV!

Flávio Ricco
tvca n a l 1 @ te r ra .c o m . b r

BAT E R E BAT E
» O especial de fim de ano do

Roberto Carlos foi gravado
segunda-feira no complexo
MG4, o conjunto de 3 novos
estúdios da Globo...

» ... Vai ao ar no dia 22.

» O “Vou Te Contar”, de
Claudete Troiano, desta
sexta-feira na Rede TV!, a
partir das 9h30, receberá
Patati e Patatá em
comemoração ao Dia do
Pa l h aç o.

» Encerrado o “Gincana da
G ra n a”, Sabrina Sato fica

agora pelos especiais da
Record, participação em
eventos, internet... e o
Carnaval, se rolar.

» O ator Werner Schünemann
acaba de lançar seu primeiro
romance: “Alice Deve Estar
V i va”.

» Iara Vasconcellos deixou a
CNN Brasil. Atuava no time
das redes sociais. Sem crise.
Saiu na boa.

» Hoje, na Globo, depois da
novela 3, tem a última rodada
do campeonato brasileiro. As

praças irão receber jogos dos
times locais.

» As humoristas Bia
Napolitano e Criss Paiva
gravaram nesta semana o
“Jogo das 3 Pistas”, com
Patrícia Abravanel, para o
“Programa Silvio Santos”...

» ... Edição prevista para ir ao ar
em janeiro...

» ... Momento divertido desta
gravação, quando, a pedido
de Patrícia, Paiva mostrou
seu repertório de imitações.
Sobrou até para o Silvio.

Todas as garotas
Prosseguem os trabalhos para a formação de

elenco da nova série da Record, “Todas as
Garotas em Mim”, produção que tem estreia
marcada para 2022.

Juan Alba e Carla Marins acabam de ser
confirmados. Direção de Rudi Lagemann.

Re i s
Juliana Boller,

após viver Eva
em “G ê n es i s”,
também acertou
para o elenco de
“Re i s”, nova
produção bíblica
da Record.

Vale informar
que ainda
existem papéis
em aberto.
Promessa de
n ov i d ad es .

Cinema
Zécarlos Machado, um dos protagonistas de

“G ê n es i s”, acaba de concluir as filmagens do longa
“Domingo à Noite”, formando casal com Marieta Severo,
atualmente em “Um Lugar ao Sol”. Os personagens
sofrem de Alzheimer. Um roteiro “e m o c i o n a nte,
comovente e necessário”, afirma Zécarlos.

Reta final
Programada para fevereiro, a reprise de "Malhação

Sonhos" agora vai até 28 de janeiro, devido a atual
edição dos capítulos. Com o seu fim em definitivo,
fala-se na possibilidade de "O Cravo e a Rosa" ganhar
mais espaço no ar.

M i n i m a rato n a s
Esquentando o banco para a estreia da inédita

"Poliana Moça", a edição de "Carinha de Anjo" no SBT
tem espaço de arte suficiente na programação para
exibir quase três capítulos por dia. São ao todo 403. É
como se fossem minimaratonas da novelinha na TV.

La n ç a m e nto
“Poliana Moça”,

prevista para estrear em
abril, será o primeiro

trabalho de Luísa Bresser
na televisão.

Aos 14 anos, ela é um
nome bastante

conhecido do teatro
musical e já atuou em

produções como “Billy
E l l i ot”, “Escola do Rock”,

“Charlie e a Fantástica
Fábrica de Chocolate” e
“Heathers - O Musical”.

MANUELA SCARPA

Bateu o pavor
Depois do narrador Linhares Jr.,

ontem foi anunciado que Bob Faria
também não teve seu
compromisso renovado com a
Globo. Uma preocupação que se
estende a todo departamento de
esportes, especialmente no caso
daqueles com contrato para vencer
nos próximos tempos.

É de Casa
Tadeu Schmidt, depois de se

enturmar com a equipe, foi
conhecer as instalações do “BBB”,
que ele vai apresentar a partir deste
próximo ano na Globo.

Acompanhado do diretor
Boninho, Tadeu fez uma demorada
visita à casa, que está em processo
final de reformas.

A propósito
A Globo ainda estuda os cuidados que devem ser tomados, inclusive

algumas limitações, mas com a estreia do Tadeu Schmidt no “BBB”, deve
também acontecer a volta dos familiares nas noites de eliminação.

Isso está praticamente certo.

Letra de forma
Quanto ao “Vem pra Cá”,

do SBT, assunto aqui
abordado, primeiro: é da
maior importância a sua
presença na grade. Tem
condições de alcançar boas
audiência e possibilidades
c o m e rc i a i s .

Mas por outra, é
necessário se desprender
do jornalismo. Deixar de
mostrar violência e vídeos
pesados. Se a proposta é
oferecer entretenimento,
que assim seja.

C´est fini
Na pauta da CNN Brasil voltou a aparecer o projeto de esportes.

Cris Dias, antes de acertar com a Band, ficou um ano lá, sem nunca
a pa re c e r.

A ideia de agora não chega a ser um programa, mas alguém
especializado para entrevistas e informações. Já existe um
levantamento de nomes para a função.

EDU MORAES
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ENCONTRO COM
RODRIGO PACHECO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez duras
críticas à condução do Brasil durante a pandemia da
covid-19, no almoço empresarial do Lide Brasília, que

ocorreu ontem. Sem citar diretamente o presidente da
República, Jair Bolsonaro, o senador mineiro afirmou que

“na fase mais crítica da vida nacional, em vez de união, o
Brasil experimentou o acirramento e as teses antagônicas,

como se a discussão da doença fosse política”.

As declarações foram dadas durante a palestra O
momento político e os desafios de um projeto de
reconstrução nacional, proferida a mais de uma

centena de empresários nos salões do Brasília Palace
Hotel. Falando ainda da atuação do Congresso Nacional

durante a pandemia, Rodrigo Pacheco destacou a
aquisição de vacinas enquanto o Poder Executivo

patinava na insegurança em relação aos contratos
apresentados pelas primeiras empresas.

Além de analisar a conjuntura nacional durante a crise
sanitária que já se arrasta há quase dois anos, Pacheco

também fez críticas aos constantes atritos com a China.
“É um erro estratégico hostilizar, como vemos alguns

fazendo, uma grande parceira comercial. O Brasil depende
mais da China do que ela de nós”, avaliou. Além disso, fez
uma defesa do empresariado brasileiro, que não vê como

inimigo dos trabalhadores.

Recém-filiado ao PSD e pré-candidato à Presidência da
República, o presidente do Senado destacou a reforma do

sistema político proporcional, prevendo que a enorme
quantidade de agremiações políticas do momento atual

seja reduzida para dez a 12 partidos em uma década. E fez
uma defesa da democracia. “É impensável que se cogite

algo que não seja o Estado democrático de direito e o
respeito às instituições”, reforçou.

Antes da apresentação de Rodrigo Pacheco, ele e o
presidente do Lide Brasília, o empresário Paulo Octávio,

foram homenageados pelo secretário de Economia do DF,
André Clemente. Os dois receberam a Medalha Mérito

Economia, junto com outros representantes do setor
produtivo. Outro laureado foi Edmar Mothé, CEO da

BioMundo, empresa voltada à alimentação saudável. Ele
recebeu o Prêmio Líderes do Brasil, categoria Brasília.

MARCELOC H AV E S @ m a rc e l o c h aves s

@ c o l u n a m a rc e l o c h aves

m a rc e l o c h aves @ g r u p o j b r.c o m

Secretário de Economia do Distrito
Federal, André Clemente

Senador Rodrigo Pacheco e Paulo Octavio com a empresária Laura Oliveira, advogada Livia de Moura Faria e as
empresárias Sandra Rodrigues, Janine Brito e Beatriz Guimarães

PRESIDENTE do Lide Brasília, Paulo Octavio, com o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco


